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HUSTO V KALENDÁRI
Mali sme pri príprave tohto čísla Javorovej dobrý pocit. Bolo čo zaznamenať, o čom písať, nechýbala ani fotodokumentácia.
V čase, keď sa veľa hovorí o nedostatku osobnej komunikácie medzi ľuďmi, nahradzovaní osobného kontaktu,
živého jazyka a pohľadu z očí do očí
telefónom, Facebookom a inými prostriedkami tzv. modernej komunikácie,
Badín žil v posledných mesiacoch čulým kultúrno-spoločenským životom.
Rôznorodých akcií a podujatí, plánovaných aj neplánovaných, tu bolo toľko,
že sme v ich časovom harmonograme
chvíľami strácali prehľad. Ktosi vtipný
nám poradil liek: treba si heslá najprv
spísať, usporiadať podľa dôležitosti,
resp. časovej postupnosti - a potom sa
ich naučiť naspamäť ! Je to vraj prostriedok proti zábudlivosti každého
druhu.
Ale vážne.
Viac ako desať najrôznejších podujatí pripravili Obec Badín, spoločenské
organizácie a spolky, škola so škôlkou,
cirkevné zbory a sponzori pre našich
občanov. Všetky ponúkali možnosť na
stretnutia, rozhovory, vzdelávanie, ale
aj zábavu. Mnohí organizátori potom
symbolicky spojili svoje sily pri organizovaní jubilejného 10. ročníka folklórneho stretnutia „NA BADÍNSKYCH
VŔŠKACH“, kde sme si pripomenuli aj
10. výročie vzniku folklórnej skupiny
LIESKY.
Usilovali sme sa vám priniesť aspoň
výber z toho, čím dedina žila. Samozrejme, nielen „hrami“. Aj chlebom a
povinnosťami je človek živý.
Možno sme na niečo pozabudli a na
iné jednoducho nezostalo miesto. Ale to
už je riziko výberu. Jednoducho - nedá
sa vyhovieť všetkým.
Budeme radi, ak nám zachováte svoju
priazeň !
(Red.)

Zaujímavý pohľad na areál Športového klubu v Badíne
počas jubilejného 10. ročníka folklórneho stretnutia
„NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH“ 31.7.-1.8.2015
Foto: M. Moravčík

V stredu 24.6.2015 sa hlavne badínski hasiči tešili z veľkého daru. Je ním nové
hasičské vozidlo na podvozku Iveco Daily, ktoré prišiel odovzdať podpredseda
vlády SR a minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák za účasti funkcionárov hasičských záchranných zborov a zástupcov dobrovoľnej požiarnej ochrany na SloFoto: J.Moravčík
vensku. (Viac vo vnútri čísla).
Nový „máj“
postavili aj na
novom mieste,
na dvore obecného úradu.
V bohatom kultúrnom programe vystúpili aj
deti zo ZŠ s MŠ.
30.4.2015
(Viac si prečítajte v čísle).
Foto: J. Moravčík
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NOVÉ VEDENIE PO VIAC AKO DVESTO DŇOCH
(Hovoríme so starostom obce Mgr. Pavlom Hricom)
Pripomeňme si : nové obecné zastupiteľstvo a starosta
obce boli zvolení do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014. 2. januára 2015 sa uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie OZ so zložením sľubu poslancov aj starostu.
Nasledujúcim dňom začala ich plná pôsobnosť pri riadení
záležitostí obce.
- Pán starosta, radi by sme sa v našom rozhovore vyhli slovku „hodnotenie“. Zdá sa nám, že osem mesiacov je predsa
len málo na celkom objektívne a už vôbec nie komplexné
zhodnotenie pôsobenia orgánov obce a starostu. Aj keď mnohé už napovedá, akým smerom sa uberá hlavné úsilie vedenia. Na úvod sa držme faktov. Aké boli vaše prvoplánové úlohy a čo sa vám už podarilo zabezpečiť ? Ani ja v mojich vyjadreniach nechcem hodnotiť, aj keď si
myslím, že osem mesiacom je dosť dlhá doba na to, aby boli
viditeľné výsledky práce vo vedení obce. Určite sa vyhnem
komplexnému a objektívnemu hodnoteniu, ktoré nechám na
našich občanov. Ale poďme k faktom.
Začal by som dokončením realizácie chodníkov na ulici
Osloboditeľov a pred základnou školou, ktorá začala ešte
v minulom roku, pokračovanie verejného obstarávania na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Pričom sme nanovo zadali vyhotovenie projektu a svetelno-technickej štúdie
a v týchto dňoch prebieha otváranie obálok s predloženými
cenovými návrhmi. Pevne verím, že do konca októbra tohto
roku budeme v obci svietiť lepšie a lacnejšie. Medzi hlavné
priority pred voľbami bolo riešenie situácie nedostatku miest
v materskej škôlke. Na základe žiadosti bola naša obec zaradená medzi tie, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky poskytlo dotáciu na rozšírenie
kapacít materskej školy. Keď pripravujem tieto riadky, prebieha dokončovanie stavebných prác v bývalých detských
jasliach a 2.septembra otvoríme novú triedu materskej školy
pre 20 detí a tak umiestnime všetky deti, ktorých rodičia podali žiadosti o prijatie do materskej školy.
Koncom mesiaca august začala realizácia projektu dažďovej
kanalizácie v časti Kriedovnica z finančných prostriedkov
enviromentálneho fondu a spoluúčasti obce, pričom
v uvedenej časti ešte zostáva dokončenie splaškovej kanalizácie, ktoré chceme realizovať ďalším podaním žiadosti na
enviromentálny fond . Ako si určite naši občania všimli, prebieha realizácia telekomunikačnej siete - pripojenia vysokorýchlostného internetu do budovy základnej školy a obidvoch
budov materskej školy pod názvom „Digitálne učivo do
škôl“, ktoré realizuje Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby. Z ďalších, ak to tak môžem nazvať
stavebných aktivít, sa nám podarilo zrekonštruovať povrch
cesty z ulice Krčméryho na futbalové ihrisko a čiastočná rekonštrukcia bytov v školskej bytovke, kde od 2.septembra
bude zriadené elokované pracovisko Základnej umeleckej
školy a druhý byt bude slúžiť našich dôchodcom a členom
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Aby som nehovoril len o stavebných prácach,
chcem spomenúť zriadenie nového webového sídla obce,
zabezpečenie bezplatného právneho poradenstva pre našich
občanov, znovuotvorenie tenisového kurtu pri zariadení Skalica a organizovanie kultúrnych podujatí, o ktorých píšeme

na inom mieste.
- Téma odveká : domový odpad. Určite si zaslúži v najbližšom čase aj širší pohľad. Ale aspoň stručne. Čo je nové v
tejto oblasti ? - Domový odpad? To je téma, s ktorou vstávam a zaspávam.
V problematike odpadov v našej obci sa venujem intenzívne,
pretože z ekonomického hľadiska je likvidácia odpadu vysoko nákladná. Úspora v tejto činnosti prinesie do obecného
rozpočtu možnosť financovania iných potrieb obce. Od začiatku funkcie starostu vyvíjam úsilie na zníženie objemu
komunálneho odpadu a to zberom zeleného odpadu, ktorý
vyvážame v pondelok a utorok, počas mesiacov máj
a september, zberom konárov, taktiež v pondelok a utorok,
ale v mesiacoch marec, apríl, máj a október. Ďalšou aktivitou v tejto oblasti je rozmiestnenie dvoch kontajnerov
na zber šatstva a obuvi na ulici Hliny a na ulici Družstevná.
V súvislosti so separáciou odpadu sme zvýšili počet vývozov
plastov a papiera z kontajnerov rozmiestnených v obci.
V najbližšom období pripravujeme vydanie bulletinu - návodu, ako nakladať s akýmkoľvek odpadom z Vašich domácností, ale pripravujeme aj enviromentálny deň spoločne so
Základnou školou a spoločnosťou SUEZ, ktorá zabezpečuje
likvidáciu odpadu v našej obci. Akcia bude zameraná na
zber a likvidáciu plastov. Naplánovaná je na 29.9.2015
v areáli školy. Napriek všetkým aktivitám a podmienkam

vytvoreným v oblasti likvidácie odpadu a separovaného zberu sa často stretávam s novými čiernymi skládkami v našom
katastri, vývozom domového odpadu do kontajnera umiestneného na pietnom mieste v cintoríne, ktorý je určený na
zmiešaný odpad z hrobových miest /viď foto/, ale aj ukladaním rôzneho odpadu ku kontajnerom v obci. Touto cestou
chcem požiadať občanov o separáciu a nakladanie
s odpadmi takým spôsobom, aby sme spoločne znižovali náklady na likvidáciu odpadu a chránili životné prostredie.
- Poskytli ste nám informácie, ktoré budú
iste zaujímavé pre mnohých našich občanov. Už len preto, aby sme sa utvrdili v tom,
čo nám obec pri ochrane životného prostredia ponúka. Aké sú vaše plány a predsavzatia v najbližších mesiacoch ?
(Dokončenie na strane 6.)

3.
„Naša dobrá mama,
nerada je sama,
najradšej je s nami
a my s ňou. Naša mama to je pojem, verím, že všetci
máte rovnaký dojem...!“ Aj tieto slová zneli v piesni detí
z Detskej besiedky pri CZ ECAV Badín na programe
venovanom mamičkám pri ich sviatku, ktorým bol Deň
matiek, tak ako každý rok, druhá májová nedeľa.
Nie, nemá zmysel veľa písať o tom, čo mamy či staré
mamy pre nás znamenajú, to všetci dobre vieme, cítime.
My sme však chceli, aby to naše mamy a staré mamy aj
vedeli a aj cítili tiež. Avšak, nie je jednoduché to urobiť a
dokázať. Pokúšame sa to viac menej ( ne)úspešne každý
deň. Teraz sme skúsili aj niečo špecifické a teda, zahrať,
zaspievať ba i pekným slovom vyjadriť, že „ Vás máme,
drahé mamy, staré mamy, veľmi radi.“ Či sa to podarilo?
Ja verím, že áno a že tak, ako išli zo srdca všetky časti
nášho programu, tak to srdcom prijali aj tie, ktorým boli
adresované „Kvety jari 2015“.
Sprievodné slovo ponúkla akoby na vyzdobenom tanieri plnom chutných dobrôt dozorkyňa Viera Kadlecová. Jej slová boli vždy otvorením nových a nových dvier
do komnaty, v ktorej sa menší či väčší umelci, s menšou
či väčšou odvahou snažili dať zo svojho hrdielka, prštekov, rozumčeku to najlepšie a najkrajšie. I preto, že sa na
nich dívala a pozorne počúvala celá rodina a tiež takmer
150 ďalších
ľudí.
Potlesk, ako
nehmotná
odmena za
maličké
predstavenie každého
poteší.
A
tlieskali aj
mamy, ktoré
mohli
byť na svoje deti hrdé. A čo je tiež nemalou odmenou či
potešením pre mamu? Ak vidí a počuje svoje dieťa, ktoré
sa prejavuje talentom.
Pripomeňme si stručne, ako to všetko išlo. Najskôr
zaspievali Joyfull voices, spevácka skupina, nasledovali deti z besiedky s pesničkami o mame a potom sa to
už prevalilo
na vážnejšie umenie,
kde na klavíri,
na
flaute, gitare, prezentovali deti
hlavne zo
Súkromnej
ZUŠ
Zacharová nacvičené skladby. Svoje miesto na takomto
podujatí má aj folklór a ten v Badíne zastupujú Javory
a Liesky. Po ich piesňach, ktoré nás chytili svojou osobitou atmosférou, pokračovala druhá časť bloku nazvaného „Malí umelci“. Záver tejto časti urobila pieseň
Let me sing this song hudobno- speváckeho telesa s
názvom Ružové okuliare.

KVETY JARI

Nielen malí,
ale aj trochu
väčší synovia sa
chceli maminkám, ale i manželkám - maminkám poďakovať
a tak v úplne
poslednej časti
programu
zaspievali a zahrali chlapci z Pedaropeje.
Ak sme potešili, čo i len jednu mamu, starú mamu, tak je to
fajn. Ale verím, že ich bolo viac. Vďaka za stretnutie pri piesňach a slove. Vďaka za všetko dobré, čo si ľudia môžu odniesť
ak sa zídu spolu v chráme, aj mimo bohoslužieb. A tí, čo prišli,
si mohli odniesť aj kvietok, aj ručne maľovanú brošničku z
dielne L. Dovalovej.
Neviem, či sa dá povedať, že Kvety jari odkvitli, ak sa akcia
skončila. Možno nateraz. Ale vieme, že kolobeh života v prírode má svoje pravidlá a tak snáď zakvitnú o rok znovu, v plnej
Roman Dovala
kráse. Všetko najlepšie mamičky, ešte raz!

AKO SVETLO, AKO OHEŇ
Minulosť nás občas kmáše
za pačesy. Ako voľakedy chalani z roztopaše naťahovali
vrkôčiky a „chvostíky“ dievčeniec. Spomienky máme často milé a príjemné, no niekedy to aj zabolí. Ale prinútia
nás zastaviť sa a vydýchnuť.
Len tak. Skromne a potichu.
V takomto duchu sa
16.mája 2015 nieslo stretnutie bývalých divadelníkov pri
príležitosti 50. výročia vzniku
Badínskeho rodinného ochotníckeho divadla. Zišli
sa na pôde obecného
úradu, lebo obec odjakživa poskytovala
ochotníckemu divadlu
strechu, patronát, podporu aj dohľad. Šediví
a šedivejúci páni bez
smokingov, no v pokročilejšom veku, aj
stále decentné, milé a
kolegami obdivované dámy v
najlepších rokoch. Dodnes
ich spája, že keď začínali na
doskách, ktoré znamenajú

svet, boli všetci k
„zabažaniu“ mladí a krásni.
A ešte : niesli si v sebe zázračný blikajúci ohník, ktorým rozpaľovali nové svetielka.
Preto aj výstavka fotografií
a dokumentov, ktorú si z tejto
príležitosti pripravili, niesla
názov AKO SVETLO, AKO
OHEŇ.
Odzneli reči vážne aj veselé. O viac ako štyroch desiatkach premiér divadelných

hier a takmer rovnakom počte malých foriem. O úspechoch aj úskaliach divadelnej
ochotníckej činnosti. Ale každý si priniesol v „torbičke“
aj zopár veselých zážitkov,
na ktoré spomína. Také to
bolo stretnutie. Milé a
vzácne. Na uloženie do albumu spomienok. Nič viac
a nič menej.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa oň pričinili!
P.H.

4.
zakončením dňa bolo divadelné predstavenie Guliverove
cesty, kde sa deti opäť preniesli do rozprávkového sveta.
Toľko a ešte viac sme mohli pripraviť s pomocou Obce Badín, mládeže, rodičov, komisie kultúry a našich verných
Už tradične našu obec sponzorov, ktorí nás podporujú už niekoľko rokov : Ekokazdobí na jeden mesiac nal, UNITEDONEBB s.r.o., NIGOL s.r.o., Talpaš s.r.o., Pov roku máj. Tento ná- ľovnícke združenie Badín, Pohostinstvo Ľ.Mlynárčik, Mercirodný zvyk, veselo pri- neri s.r.o., Jazdecká škola LIMFORA, Dobrovoľný hasičský
vítať jar v plnom kvete, zbor Badín. Ďakujeme Vám !
Mgr. Oľga Boc
si každoročne nachápredsedníčka
komisie
dza miesto v kultúrnom
kultúry
a
školstva
kalendári obce, preto
sme s radosťou organizovali aj tento ročník.
Záhradkári nepoľavujú v činnosti
Podujatie konané na
Členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Badíne
obecnom dvore - ale aj
tradične pri starej krč- pokračujú v napĺňaní plánu práce, ktorý prijali na svojej
me - bolo spestrené členskej schôdzi.
V apríli zorganizovali v záhrade Mgr. Ľ.Lepiešovej praksprievodným programom detí z materskej tickú ukážku jarného rezu ovocných stromov. Vykonal ju
a základnej školy, ako dlhoročný lektor J.Adamove, ktorý názorne ukázal, aké chyaj LIESOK a JAVO- by robia pestovatelia pri ošetrovaní ovocných stromov.
Ďalšou spoločnou akciou bola brigáda v lese Urbárskej
ROV. Pozvanie na podujatie prijal aj detský spoločnosti Badín. Tento rok prišiel rad na vysádzanie mlafolklórny súbor Radosť dých stromčekov. Urobíme kus dobrej a užitočnej roboty ,
z Banskej Bystrice, kto- upevníme priateľské vzťahy a ešte sa aj poriadne nadýchame
rý potešil divákov svo- čerstvého vzduchu v Badínskych lesoch.
V máji sme plánovali zájazd do Arboréta Zvolen, na Deň
jim umením. Oslava
Mája pokračovala rododendronov. Pre malý záujem sa nakoniec neuskutočnil
folklórnym majstrov- v takom rozsahu, ako sme pôvodne chceli. Ťažko povedať,
stvom ľudovej hudby čo viac ovplyvnilo rozhodovanie našich členov. Či nie najlepšie počasie, alebo vedomie – je to blízko, odskočíme si
Petra Kapca, ktorá rozospievala nejedného z nás. S pomocou tam hocikedy. Napriek tomu sa nás tam zopár vybralo aspoň
učiteliek, členov kultúrnej komisie, hasičov a neodmysliteľne autami. Počas celej prehliadky s odborným výkladom sa poštedrých sponzorov sme mohli tohto roku pripraviť bohatší a časie umúdrilo a tak sme mohli obdivovať. Konštatovali
pestrejší program.
sme, že vidieť na vlastné oči asi 50 druhov práve kvitnúcich
rododendronov v počte asi 350 kusov – tak to sa naozaj
oplatí navštíviť arborétum vo Zvolene ( Ale vynahradili si to
čiastočne už aj tohto roku - výletom do Valdíc a Ledníc. PoPRE RADOSŤ DETÍ
zn. red. )
Ing.Martin Lešták
predseda ZO SZZ
V kultúrnom kalendári našej obce má miesto aj podujatie,
ktoré sa radí medzi najstaršie. Mnohí z nás si iste pamätajú
Dôchodcovia dobre varia
deň detí v Badíne. V posledných rokoch je organizované na
hornom ihrisku.
Základná organizáVeľmi radi zaznamenávame čoraz vyšší záujem, ktorí nás
cia Jednoty dôchodteší. V spolupráci členov kultúrnej komisie sme pripravili
cov
Slovenska
cestu rozprávkovým lesom spestrenú prekvapeniami
v Badíne má približne
a rozprávkovými bytosťami. Maťko a Kubko, Popoluška,
70 členov. V rámci
Lienka, Včielky, Ježibaba a aj iné rozprávkové bytosti prišli
svojho plánu činnosti
potešiť malých Badínčanov. Okrem rozprávkových bytostí
sa nezúčastňujú len na
ani tento rok nechýbalo náučné eko stanovisko, kde sa deti
folklórnom stretnutí
pod vedením Martinky Cimermanovej dozvedeli mnoho po„NA BADÍNSKYCH
učného o lese. Svoje vedomosti si tu mohli preveriť aj rodiVŔŠKACH“, kde už
čia.
tradične počas dvoch
Oslava dňa detí pokračovala ďalej na ihrisku, kde bola dní varia fučku a rôzne doplnkové špeciality. Svoju zručnosť
pripravená
dokázali aj na 5.ročníku „Hronseckej súťaže vo varení pirol u ko s t r e ľ b a ,
hov“ 23.5.2015. Badínske družstvo v zložení p. Futáková,
jazda na poníGrešková, Lakotová, Pršancová a kurič p.Futák, sa v silnej
koch, striekakonkurencii družstiev z mikroregiónu umiestnilo na 1. miesnie z hasičskej
te a vzorne tak reprezentovalo našu obec.
prúdnice, staAle nielen o varení je naša činnosť. 4. júna 2015 sa záut i c k é
jemcovia z členskej základne zúčastnili jednodňového zájaza dynamické
du na kúpalisku v Rapovciach, spojeného so zaujímavou
ukážky poli návštevou zrekonštruovaného Vígľašského zámku.
cajnej práce,
letecké modeIng. Vlastimil Grešo
lárstvo. Rozpredseda ZO JDS
právkovým

MÁJ, MÁJ, MÁJ
ZELENÝ ...
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NOVÉ IVECO UŽ AJ V BADÍNE
Náš hasičský zbor je najdlhšie nepretržite fungujúcim
spolkom v Badíne a so svojou 120-ročnou tradíciou už všeličo prežil. Vystriedalo sa v ňom veľa hasičov a veľa techniky. Od ručných striekačiek ťahanými koňmi až po najnovšie vozidlo, ktoré sme prostredníctvom podpredsedu vlády
SR a ministra
vnútra JUDr.
R.Kaliňáka
do obce dostali. Prvým
motorovým
vozidlom bola
zrejme Tatra
8
0
5
(„kačena“),
nasledovala
AS 16 Praga
(„erena“) a tú vystriedala Avia DA 12 A30 Boženka, ktorá
v našom zbore slúži už úctyhodných 33 rokov.
Vykonávať adekvátnu zásahovú činnosť na starých veteránoch nie je vôbec ľahké. Aj preto sme už dlhšie túžili po
vozidle, ktoré bude akcieschopné a bude vyhovovať dnešným štandardom hasičskej práce. Sme radi, že v úsilí získať
ho nám pomáhalo veľa ľudí. Od členov okresného výboru v
B. Bystrici až po nášho terajšieho starostu Mgr. Pavla Hrica. Vozidlo je tu a teraz pred nami stojí ťažká úloha : nikoho nesklamať. Lebo - nové auto, nové radosti, ale aj nové
povinnosti. Z kategórie C celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov dobrovoľných hasičských zborov sme sa dostali do kategórie B. A to sú vyššie nároky na nás. Pre občanov obce Badín no aj okolité dediny však chceme byť
dobrým pomocníkom a napĺňať veľmi staré heslo hasičov:
„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“

O ZLATÚ PRÚDNICU UŽ PO PIATY RAZ
V sobotu 27. júna 2015 sa Badínom niesol zvuk silných
motorov hasičských čerpadiel. Každému bolo jasné, že je
tu ďalší ročník hasičskej súťaže o Zlatú prúdnicu starostu
obce Badín. Piaty ročník organizoval Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obcou Badín za podpory sponzorov
a dobrodincov, bez ktorých by to v dnešnej dobe ani nebolo
možné. Zorganizovať hasičskú súťaž nie je vôbec jednoduchá vec. Vyžaduje si to veľa úsilia od jednotlivých členov
zboru.
Tento ročník súťaže o
Zlatú prúdnicu sa nám
podarilo zorganizovať
aj vďaka ochote športového klubu na hornom
ihrisku v Badíne, jednom z najkrajších futbalových areálov v našom okrese. Samozrejme, hasičská súťaž a jej príbeh nie je
len o areáli, v ktorom sa súťaž koná. Patrí sem príprava
tratí, ktoré musia byť vymerané podľa pravidiel dobrovoľnej požiarnej ochrany, ďalej štartu, merania času elektronických terčov, za čo ďakujeme DHZ Vlkanová. Následne
treba zabezpečiť vodu pre súťažiacich, aby mohli plniť jednotlivé disciplíny, za čo zase ďakujeme Roľníckemu druž-

stvu v Badíne, ktoré zapožičalo cisternu CAS 11 T815. Nasleduje registrácia „mančaftov“ a samozrejme, v neposlednom
rade,
občerstvenie,
aby účastníci
o d c h á d za l i
zo
súťaže
naplnení nielen dojmami,
ale aj dobrým guľášom
a pivkom. Napokon sú tu ocenenia pre jednotlivé kolektívy,
víťazné zlaté prúdnice, ako aj medaily pre detské kolektívy.
To opäť zabezpečila Obec Badín.
Súťaž o Zlatú prúdnicu sa začínala pred piatimi rokmi aj
vďaka tomu, že sme mali kolektív šikovných malých hasičov a chceli sme spraviť pohárovú súťaž aj pre nich. Preto
sa táto súťaž pravidelne koná aj s kategóriou Plameň a
možno aj vďaka tomu vidíme za tých posledných päť rokov, že je táto kategória aj súčasťou iných pohárových súťaží. Do Badína prišlo 8 detských hasičských kolektívov, z
toho boli tri domáce. Naše dve dievčenské družstvá obsadili prvé dve miesta a chlapci skončili piati. Aj tu vidieť
ovocie nášho úsilia pri výchove mladých hasičov.
V kategóriách Muži nad 35 rokov sa zúčastnili dva tímy,
jeden domáci z Badína, druhý z Kremnice a musíme povedať, že s krásnym časom útoku 20,01 sekundy vyhral prvé
miesto náš kolektív pánov v najlepších rokoch. V kategórii
PS12, s ktorou sme tiež pred piatimi rokmi začínali ako
prví na pohárových súťažiach, sa zúčastnili štyri mančafty.
Tu sme obsadili poslednú štvrtú priečku aj kvôli tomu, že
druhý pokus sme nemohli bežať kvôli zraneniu jedného
člena tímu. V
kategórii šport
Ženy bolo šesť
tímov. Hoci sa
našim dievčatám až tak nedarilo a skončili
piate, v prvom
útoku predviedli
parádnu saciu,
pred ktorou dávali dole klobúky aj mužské tímy na súťaži. Práve tých bolo tohto roku iba deväť. Badínčania obsadili siedme miesto.
Veľmi nás mrzí, že na túto súťaž neprišlo viac kolektívov
a že z roka na rok ich je menej. Vieme však, že takýchto
podujatí je čoraz viac a na jeden termín ich pripadne aj
niekoľko. Preto ďakujeme tímom, ktoré si vybrali práve
našu súťaž a prišli k nám. Je to ale pre nás záväzok do budúceho roku, aby sme súťaž zorganizovali ešte lepšie, odstránili všetky nedostatky, ktoré sa vyskytli a zatraktívnili
toto podujatie nielen pre súťažiacich, ale aj pre divákov.
Tých bolo tohto roku tiež veľmi málo a to by sme určite
chceli do budúceho ročníka zmeniť. Ešte raz ďakujeme
všetkým súťažiacim, všetkým návštevníkom za to, že prišli,
hasičom z Badína, ktorí sa nebáli prísť pomôcť a priložili
ruku dielu, ako aj Obci Badín za dlhoročnú spoluprácu pri
organizovaní súťaže. Vďaka sponzorom za ich podporu.
Peter Ondrejka ml.
Foto: T.Valentová
J. Moravčík

6.
„NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH 2015“

DESIATY JUBILEJNÝ ROČNÍK
Dobré počasie, „bezporuchová“ organizácia, kvalitné súbory, vôňa fučky,
guľášov a pečených klobás, spokojní
návštevníci...toto zvykneme napísať o
folklórnom stretnutí „NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH“ takmer každý rok.
Neradi sa opakujeme. O poslednom
ročníku, ktorý sa uskutočnil v dňoch
31.7.-1.8.2015 skúsme teda trochu
inak.
Predovšetkým - bol to jubilejný
10.ročník. Cítili sme to v dedine aj na
„amfiteátri“. Nové a obnovené vstupy
do obce aj do samotného areálu, pútače a tabule. Výrazná „inovácia“ súťaže vo varení fučky nielen pri jej príprave, ale aj v počte družstiev (6). Programom sa prelínala spomienka na desať
ročníkov stretnutí, ale hlavne na 10.
výročie vzniku ženskej folklórnej skupiny LIESKY. To bola tá vonkajšia fasáda, ktorá nedala účastníkom zabudnúť,
že je tu folklórne podujatie, ktoré už
má svoju tradíciu a treba s ním vážne
počítať.
Ale naozajstný malý zázrak sa podaril v dramaturgii podujatia. Áno, na
Vŕšky opäť prišli dobré súbory aj jednotlivci, ale až ich umnou kombináciou
v programe pripravili organizátori
lahôdku pre diváka. A poskytli možnosť výberu. Posúďte sami. Máte chuť
zaspievať si s hrochoťskou muzičkou ?
Skúste ľudovú hudbu Mateja Kováča.
Chytá vás za srdce detský folklór ?
Prosím, je tu Hronsecká lipová ratolesť. Obdivujete tradičný Horehronský
folklór ? Heľpania sú jeho vynikajúcimi interpretmi. Dávno ste nezažili nefalšovaného ľudového rozprávača ?
Ozefa Omáčkech z Krakovian vás rozosmeje. No a čo rómsky folklór ? Ten
tu ešte v takejto forme nebol. Dievčenská cigánska kapela LUNA vám rozihrá všetky žilky v tele. A skupina z POLUVSIA nám priniesla zábavu zo zatiaľ neznámeho folklórneho regiónu.
Nakoniec celé preplnené hľadisko roztlieskal a priviedol do varu vychýrený
súbor Železiar z Košíc.
Vždy sa takáto kombinácia nevydarí,
napriek snahe. Program mal svoj začiatok aj koniec, gradáciu aj spád. A

povedzme si úprimne : to je to najdôležitejšie. Hoci k dôstojnému priebehu
jubilejného ročníka prispeli ešte mnohí. Každý svojím dielom. A vo výsledku
- výborne.
Tešme sa už teraz na budúci ročník !
P.H.

SPONZORI PODUJATIA
„NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH“
2015
Kompala, a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Jozef Mintál
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Banskobystrický pivovar, a.s.
Marek Michalko
Ing. Juraj Takáč
Pestovateľská pálenica - Ing.Igor
Krista
Talpaš, s.r.o.
Doprastav asfalt, a.s.
Ďakujeme !

23. apríla 2015 sa uskutočnilo v obradnej sieni OÚ v Badíne privítanie
detí narodených v roku 2014.

20. júna 2015 bola v Badínskych lesoch v časti Vysočina - Košiare - Dolná Skala odhalená obnovená tabuľa
pri pamätníku sovietskych letcov. Stalo
sa tak v spolupráci Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Obce Badín.

NOVÉ VEDENIE PO VIAC ...
(Dokončenie zo strany 2.)
V najbližších dňoch a mesiacoch
chceme realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia, ak úspešne prebehne verejné obstarávanie a bude odsúhlasené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, podľa finančných
možností, máme pripravený projekt na
rekonštrukciu obecného rozhlasu. Budeme pripravovať projekt na zateplenie hasičskej zbrojnice z enviromentálneho fondu, projekt na dokončenie
kamerového systému v obci a pripravíme tiež projekty na kanalizáciu v ďalších častiach obce. V spolupráci so
Štátnou ochranou prírody Slovenskej
republiky pripravujeme 17. októbra
pre občanov našej obce a deti základnej školy podujatie „Deň otvorených
dverí Badínskeho pralesa“ s odbornou
prednáškou a sprievodom. To sú však
len niektoré plány a predsavzatia na
najbližšie obdobie.
Ďakujeme za rozhovor !
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